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1. Rapor Özeti 

 

İTÜ Sedna, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin AUV, ROV ve İTÜNOM 

takımlarında çalışmış öğrencilerinin Teknofest’in İnsansız Sualtı Sistemleri 

yarışmasına katılmak amacıyla oluşturduğu bir takımdır. Sedna ismi İnuit 

mitolojisinde, denizde kaybolanların ruhlarının kraliçesi, yarı balık yarı insan 

olan bir tanrıçadan esinlenerek seçilmiştir. 

 

Bu raporda Sedna’nın; 

● Üyelerine dair bilgiler, 

● Mekaniği, elektroniği ve yazılımı hakkında bilgiler, 

● Üretimi sırasında alınan risk faktörleri ve bütçe planlaması 

● Özgünlüğü hakkında bilgilere yer verilmiştir 

 

2. Takım Şeması 
 

2.1 Takım Üyeleri 

 

                    

Şekil 1 Takım Şeması 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 

 

 

EKİP ÜYELERİ 

 

 

GÖREVLER VE TECRÜBELER 

 

 

Boran KEÇEL 

Yazılım ekibinde aracın simülasyonun düzenlenmesinde ve araç 

yazılımının geliştirilmesinden sorumludur. İTU AUV takımında 2019 

yılından itibaren yazılım ekibinde yer almaktadır. Şuan Fizik 

Mühendislği bölümü 2. sınıf öğrencisidir. 

 

 

Buse ÜLKER 

 Elektronik ekibinde aracın elektronik devre kartı tasarımından ve 

geliştirilmesinden sorumludur. Mekanik ekibinde ise seçilen 

malzemelerin uygunluğunun araştırılıp, karar verilmesine yardımcı olur. 

İTÜ AUV takımında 2019 yılından itibaren mekanik ekibinde görev 

almıştır. Şuan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

 

 

Gökhan AYDIN 

 

 İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1. sınıf 

öğrencisidir. 2019 yılında İTÜ AUV takımında mekanik ekibinde görev 

almıştır. İTÜ Sedna takımında ise mekanik ekibinde araç ve malzeme 

tasarımında, yazılım ekibinde de görüntü işleme ve simülasyon ortamını 

oluşturmada görev almaktadır. 

 

 

İsmetcan SARAÇ 

 İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3.sınıf 

öğrencisidir. 2017 yılında İTÜ ROV takımın mekanik ekibinde görev 

almıştır. Daha sonra 2018 yılından itibaren AUV takımının mekaniik 

ekibine katılmıştır ve 2019-2020 döneminde takım kaptanlığını 

yapmıştır. Sedna Takımında mekanik tasarım ve analiz alanlarında 

görev almaktadır. 

 

 

Oğuzhan KÖSE 

 İstanbul Teknik Üniversitesinde Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 

bölümünde 4. sınıfı okumaktadır. Aracın elektronik yapısının 

oluşturulmasında görev alıyor. Üç senedir İHA yaparak yarışmalara 

katılan İTÜNOM takımının üyesi ve ekip liderliğini yapmıştır. 
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Ruşen KUŞÇUOĞLU 

 İstanbul Teknik Üniversitesinde Kontrol ve Otomasyon bölümünde 4. 

sınıf okumaktadır. Ekibin yazılım ve elektronik işlerinin 

yürütülmesinden sorumluyum. Aynı zamanda ekip liderliği yapıyorum. 

Aynı zamanda su altı aracı yapımı konusunda tecrübelerimi İTÜ AUV 

takımı sayesinde kazandım. Bu takımda yazılım ekibi üyesiyim. 

 

3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 
 

Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

● Ön tasarım raporunda zaman planlaması ve bütçe planlaması genel olarak yapılmıştı. Bu 

raporda bunlara daha fazla önem vererek her alt ekip için ayrıntılı bir şekilde 

planlanmıştır. 

● Ekip üyelerinin görevleri ile birlikte daha önceki tecribeleri de rapora eklenmiştir. 

● Mücbir sebeplerden dolayı gerçek hayatta yapamadığımız testleri simülasyon kurarak test 

etmeye önem verdik. 

 

Mekanik Tasarım Değişiklikleri 

● Denizaltı bulma görevi için aracın altına kamera yerleştirdik ve kamera için su geçirmez 

bir tüp tasarladık. 

● Robotik kolun sistemi ön tasarım raporunda elektronik bir sisteme sahipti. Şimdi ise 

robotik kol pnömatik sisteme sahip. Bunun yapmamızın genel nedeni pnömatik sistemin 

bize birçok avantaj sağlamasıdır. 

● Aracın bazı parçalarının tasarımlarında geliştirmeler yaptık. 

 

Elektronik Tasarım Değişiklikleri 

● Pili 24 volt kullanmayı planlıyorduk ama şimdi, bağlantı açısında daha elverişli olduğu 

için 16.8 volt geriliminde lityum-iyon pil kullanılacaktır. 

● Ön tasarım raporunda sadece güç dağıtım kartı planlamıştık fakat şimdi, motorlara giden 

yüksek akım güç dağıtım kartına zarar vermesin diye pilden çıkan güç direkt akım 

sensörüne gidecek ve sensörden motor sürücülerine bağlanacaktır. 

● Robotik kolun elektronik kısmı değiştirilmiştir. Güç dağıtım kartından çıkan 12 volt robot 

kolunun valfine çalıştıracaktır, robot kolun kontrolü ise Jetson Nano’dan gelen sinyallerle 

sağlanacaktır. 

 

Yazılımda Yapılan Değişiklikler 

● Yazılımlarımızı test edebilmek için simülasyon ortamı kurduk. 

● Otonom görevler için ROS’un sağladığı smach kütüphanesini kullanmaya karar verdik. 
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● Araç dış arayüzleri için QgroundControl’ün yanında ROS’un içindeki rqt arayüzünü 

kullanamya karar verdik. 

● Otonom görevlerde görüntü işleme ve diğer yazılımsal işlemleri araç üzerinden 

yapıcağımızdan dolayı bilgisayar ekranına görğntğ veya herhangi bir işlem 

yansıtmayacağımıza karar verdik. 

 

 

4. Araç Tasarımı 
 

4.1 Sistem Tasarımı 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 
 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 
 

   Aracımızın mekanik tasarımı gövde, iticiler ve manipülator tasarımları olarak üçe ayrılmıştır. 

Bütün tasarım aracın ağırlık ve yüzerlilik noktalarını saptırmaması dikkate alınarak yapılmıştır. 

Tasarım Autodesk Fusion 360 programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

4.2.1.1 Gövde Tasarımı      

                     

Gövde aracın bütün ekipmanlarını taşıyan bölümdür. Birbirinden çok farkı olmayan sekiz 

parçadan oluşacaktır. Üretmesi kolay, maddi açıdan elverişli ve hafif malzemeler oldukları için; 

aracın dış gövdesi için PLA filament, su geçirmez bölme için akrilik, flanşlar için ise 

alüminyum(6000 serisi) kullanılacaktır. Dış gövde üç boyutlu yazıcıdan, flanşlar talaşlı imalatla, 

akrilik parçalar ise lazer kesim ile üretilecektir. Akrilik tüp ise uygun boyutlarda hazır satın 

alınacaktır. 

 

                                

Şekil 2 Aracın gövdesi 

 

Gövde tasarlanırken aracın su içinde manevralarını kısıtlamamasına dikkat edilmiştir. İticilerin 

efektif çalışabilmeleri için uygun konumlandırma da gövde tasarımı sırasında dikkat edilen 

noktalardan biri olmuştur. Hiçbir itici bir başka iticinin akışkan beslemesini etkilemeyecek 

şekilde konumlandırılmak üzere gövde tasaarımı yapılmıştır. 

Dış gövde üç boyutlu yazıcıda sekiz parça halinde üretilip üzerlerindeki montaj deliklerinden 

birbirlerine monte edilecektir. Gövde kolayca monte/demonte edilecek şekilde tasarlanmıştır ve 

itici motorlar dışardan hasarı önlemek için gövdenin içine yerleştirilecektir. Elektronik 
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ekipmanın bulunacağı akrilik tüp ise gövdenin içine, flanşlara bağlı olan kapakların, tüpü arkalı 

önlü araya alarak gövdeye montelenmesiyle yerleştirilecektir. 

 

                                            

Şekil 3 Gövde montaj parçası 

 

Aracın bütün elektroniği 3D yazıcıdan üretilen gövdenin kapladığı akrilik tüpün içinde 

olacaktır. Akrilik tüpün önü ve arkası normalde açık şekilde alınacak ve kapatmak için kendi 

üreteceğimiz flanş ve kapaklarla kapatılacaktır.  

 

 

Flanşların üzerinde ikişer tane o-ring yuvası 

bulunmaktadır. Tüpün su geçirmezliği o-ringler 

yardımıyla yapılacaktır. Arka kapak üzerinde tüpün 

içindeki elektronik malzemelere bağlanacak kablolar 

için penetratörler bulunacaktır.  

 

 

 

 
Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 4 Elektronik muhafaza 

tüpü 
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Şekil 5 Flanş 

                     

 

 

Şekil 6 Aracın genel görünümü 

 

Gövde üzerinde yapılan CFD analizleri: 

 

Şekil 7 CFD analizleri 

Aracımızın tasarımı tek 
seferde üretilecek, tutucu 
aşağıda ve önde kalacak, 
kamera da tutucuyu görecek 
şekilde yapılmıştır.  
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4.2.1.2 Tutucu 

 

Araç için tutucu olarak önce bir servo motor, mil ve kaplin yardımıyla çalışacak robot kol 

tasarladık. Fakat daha sonra bazı sebeplerden ötürü böyle bir sistem yerine pnömatik sistemle 

çalışacak olan bir tutucu tasarlamayı uygun gördük. 

Bu kararı vermemizde göz önünde bulundurduklarımız; 

● Servo motorların su altında sadece kısa süre çalışabilecek olmaları. 

● Kaplinin bir süre kullandıktan sonra esnebilecek olması. 

● Milin paslanabilecek olması. 

● Aracı kullanacak kişinin tutucuyu pnömatik sistemle daha kolay komuta 

edebilecek olması. 

● Pnömatik sistemde motor kullanılan sisteme göre daha az elektrik kullanımı 

olması. 

● Pnömatik sistemin parçalarını aracın çeşitli yerlerine koyarak ağırlık 

dağıtımını araca uygun şekilde yapılabilmesi. 

● Pnömatik basınçla kapanan tutucu uçlarının motor gücüyle kapanak olanlara 

göre daha sıkı kavrayabilmesi. 

 

  

Şekil 8 Ön tasarım raporundaki gripper tasarımı 

Bu sebeplerden ötürü aracımıza pnömatik sistemle çalışan bir tutucu hazırlamaya karar 

verdik.  

Pnömatik sistemi tasarlarken Festo’nun FluidSim isimli programını kullandık ve 

simülasyonlarını da yine bu program üzerinden yaptık. Sistem üç parçadan oluşuyor; hava 

kaynağı, solenoid valf ve silindir. Solenoid valf için yapılan kontrol devresi de yine FluidSim 

üzerinden çizilip simüle edilmiştir. 
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Şekil 9 Fluidsim üzerinden yapılan pnömatik kontrol sistemi tasarımı 

 

Silindirin ileri ve geri hareketi kolun açılıp kapanmasını sağlayacak. Bu nedenle çift etkili 

silindir kullanmanın kullanıcının tutucuya hakim olması amacıyla diğer pistonlara göre daha 

etkili olacağını düşündük. Çift etkili silindirin özelliği; hem ileri hem geri hareketleri için sisteme 

hava girişi yapılması gerekmesi ve sisteme komut verilmedikçe silindirin ileride/geride sabit 

kalmasıdır. 

                  

Şekil 10 Fluidsim üzerinden yapılan valf kontrol tasarımı 
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Basınç kaynağından silindire gidecek havanın yönünü ayarlamak için 5/2 solenoid kontrollü 

yön valfini kullanmayı tercih ettik. Solenoid kontrollü valflerin özellikleri; valfleri elektrik ile 

kontrol edebilmemizdir. Valfin ismindeki "5/2" ise valfin 5 adet egzost ve giriş bölmesine ve 2 

adet de odacığa sahip olmasıdır. 

 

 

 

Şekil 11 Fluidsim üzerinden yapılan valf kontrol tasarımı 

 

 

Tutucuyu 3D yazıcıda üretmeye karar verdik. Pnömatik sistemle çalışması için gerekli 

olan silindir, valf ve hava kaynağı gibi malzemeleri de hazır almaya karar verdik. Hem 3 

boyutlu hem de sistematik modellemeyi kendimiz, aracımıza özel yaptık.        

 

 

Şekil 12 Kritik tasarım raporunda güncellenen pnömatik manipülatör 
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4.2.1.3 İticiler 

 

İticilerimiz MATLAB, Propcad ve Autodesk Fusion 360 kullanılarak tasarlanmıştır. 

Tasarım aşamasında iticilerin hidrodinamiğine ve mukavemetine dikkat edilmiştir. İticileri 

çalıştırmak için 1120 KV fırçasız motorlar kullanılacaktır. 

İticilerin üretimi tamamen 3D baskıda PLA filament kullanılarak olacaktır. Araca 6 adet 

itici yerleştirilecektir. Bunlardak ikisi ileri-geri, dört tanesi de yukarı aşağı hareketlerini 

yapmak için kullanılacaktır. İticiler aracın gövdesine yerleştirilmeleriyle araca 5 eksende 

hareket yapma kabiliyeti sağlayacaklardır. 

 

 

 

     

              Şekil 13 İtici 

 

4.2.1.4 Alt Kamera Montaj Parçası 

 

         Otonom görevlerdeki denizaltı bulma görevini daha iyi bir şekilde yapabilmek için 

araca alt kamera koymaya karar verdik. Bunun için alt kameraya su geçirmez bir tüp yapma 

ihtiyacı oldu.  

         Bu tüpü yaparken aracın ana tüpünden esinlenerek kamera boyutlarında mini bir akrilik 

tüp yapmayı planladık. Ana tüpteki gibi alt kamera tüpü de 2 o-ringe ve alüminyum flanşa 

sahip. 

İticiler, pervane ve nozül 
olarak iki bölüme 
ayrılmaktadır. Pervane tek, 
nozül ise iki parça halinde 
üretilecektir. 
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Şekil 14 Alt Kamera Montaj Parçası 

 

 

4.2.2 Malzemeler 

 

 Aracımızda mekanik kısmı için kullanılan malzemeler ve özellikleri: 

● Motorlar: 

İticilerin motorları için SIRPASS Hobby C2836 modeli fırçasız motor 

tercih ettik. Bu modeli tercih etmemizin sebebi 1120 rpm/V ile çalışabiliyor 

olmasıdır. 

 

 

 

Şekil 15 Motor özellikleri 
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Şekil 16 Motor 

 

 

● Solenoid Valf: 

 

 

Pnömatik sistemimizde havanın akış kontrolünü yapmak için 5/2’lik bir 

solenoid valf seçtik. Bu tercihi yapmamızın sebebi 5/2’lik valflerde silindire 

gidiş ve silindirden dönen havanın sistemden dışarı çıkması için en uygun 

giriş çıkışlara sahip olmasıdır. Solenoid kontrollü olmasının sebebi ise 

elektrik ile kolayca valfin odacıklarının yer değiştirmesini sağlamak. 

 

 

Şekil 17 Solenoid valf 
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● Pnömatik Silindir: 

 

Tutucuyu açıp kapamak için pnömatik silindir kullanacağız. Silindirimizin 

çift etkili olmasını tercih ettik. Çift etkili silindir seçmemizin sebebi ise hem 

açarken hem kaparken sisteme hava girmesinin gerekmesi. Böylelikle tutucu 

tamamen kullanıcının kontrolünde olacak. 

 

 

 

Şekil 18 Pnömatik silindir 

 

● PLA Filament: 

 

 

Aracımızın gövde, itici, tutucunun uçları gibi önemli bir bölümünü 3D 

yazıcı ile üretmeyi hedefliyoruz. 3D basım işlemini gerçekleştirmek için 

kullanılacak filament tipinin PLA filament olmasına karar verdik. PLA 

filament seçmemizin sebepleri;  

                    

1. Pratik basılabilmesi. 

2. Organik yapısından dolayı ABS filamente göre daha 

sağlıklı olması 

3. Basımı yapılırken çatlak oluşması ihtimali azdır. 

4. ABS’e göre daha az esnek yapıda olması. 

5. Kırılmasının ABS’e göre daha zor olması. 
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● Flanşlar: 

 

 

Flanşlarımız tüpün su geçirmemesi için ve tüp ile kapaklarını bir arada 

tutması için kullanağımız malzemeler. Tüplerin sağlam, pürüzsüz ve su ile 

temas ettiğinde çözünmeyecek bir malzemeden yapılmış olmaları oldukça 

önemli. Bu sebeplerden ötürü flanşlarımızı 6000 serisi alüminyum malzeme 

kullanarak üretmeyi karar kıldık.  

 

● Akrilik Tüp: 

 

Aracımızın bütün elektronik parçaları tüpün içinde olacağından tüpün su 

geçirmez, ısıya ve darbeye dayanıklı bir malzemeden olması gerekmektedir. 

Akrilik tüpler de istediğimiz koşulları karşılamaktadır. Her ne kadar basınç 

altında yamulmaya müsait yapıda olsa da tüpün etrafındaki gövde onu onu 

korumaya yeterli olacaktır. Bu sebeplerle akrilik tüp kullanmayı uygun gördük. 

    

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

 

● 3D Basım:  

 

Aracımızın gövde, itici ve tutucu parçaları 3D basım yçntemiyle üretilecektir. 

Bütün bu parçaların üretimi PLA filament ile yapılacaktır. Bu yöntemi tercih etme 

sebebimiz maliyetinin ucuz olması ve istediğimiz şekilde parçaları rahatlıkla 

üretebilme imkanıdır. 

 

● Lazer Kesim: 

Lazer kesim yöntemi ile pleksiglass parçalar kesilip kapak yapmak için 

kullanılacaktır. Kapağımız düz olduğu için basit bir kesim işlemi istediğimiz şekilde 

parça elde etmemize yeterli olacaktır. 

 

● Torna ile Talaşlı İmalat: 

 

Flanşlarımızı torna yardımı ile üreteceğiz. Alüminyum kullanarak üreteceğimiz 

flanşlar, basit tasarımlara sahip oldukları için torna üretimi yapmamıza yeterli 

olacaktır. 
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4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 

 

Şekil 19 Aracın teknik resmi 

 

Aracımızın; 

Uzunluğu: 400mm 

Genişliği: 600mm 

Boyu: 300mm’dir 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 
 

  Aracımızın ana kontrol birimi olarak Pixhawk kullanmayı planlıyoruz. Stm32 tabanlı 

olan Pixhawk üzerinde bulundurduğu I2C ve CAN gibi birimlerle bize genişletilebilir bir 

kullanım alanı sağlamaktadır.  Pixhawk içerisinde bulunan ArduPilot yazılımıyla kendi 

PID kontrol algoritmalarını içerir ve herhangi bir aracın stabil çalışmasını sağlar. 

Pixhawk’ın I2C pinine bir adet basınç sensörü bağlayarak derinlik ölçümü yapılacaktır.  

Aynı zamanda aracın otonom görevleri sorunsuz tamamlaması için Pixhawk’a harici 

IMU (Inertia Measurement Unit) bağlayarak açısal kontrolu daha iyileştirmeyi 

planlıyoruz. [1] 

 

Pixhawk ile seri haberleşme yüksek grafik işlemci, ethernet ve veri aktarım hızına sahip 

bir bilgisayar olan Jetson Nano ile sağlanacaktır. Jetson Nano’nun USB girişlerine 5V ile 

çalışan Zed Mini kamera ve aracın otonom görevlerinde yardımcı olacak olan 5V ile 
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çalışan USB kamera bağlanacaktır. Bunlardan ZED mini; görsel-atalet hareket takibi için 

jiroskop ve ivmeölçer ile birlikte bir adet USB Type-C bağlantı noktası sunuyor. Ve en 

önemlisi kameradaki derinlik algılama ve hareket izleme özelliği bize otonom görevleri 

gerçekleştirmede büyük kolaylık sağlayacak.  

İkinci  USB kameramız ise yarışmada yapmamız gereken sualtı temizlik ve sualtı 

montaj görevlerinde robot kol ile koordinasyonu sağlamak için aracın altına bakacak 

şekilde yerleştirilecektir.  

Kullanacağımız bu kameraların veri aktarımı ve kontrol istasyonunun aracımız ile 

haberleşmesi için kontrol istasyonuna yerleştireceğimiz bir router görev yapacaktır. 

Aracımızın ve yer kontrol bilgisayarımızın Router ile haberleşmesi için uzun mesafelerde 

bile yüksek hız ve düşük gürültülü haberleşme sağlayabilen Cat6 Ethernet kablolarını 

kullanmayı uygun gördük.  
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Şekil 20  Pixhawk pinout 
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Pilden çekilen tüm akımı ölçmek amacıyla pilin çıkışına bağlanan akım sensörünün çıkışı 

Pixhawk, Jetson Nano gibi elektronik sistemlerin beslendiği güç kartına ve motorları sürecek 

olan ESC’lere gidecek şekilde bölündü. ESC’lere gidecek olan güç regüle edilmesi 

gerekmediği için güç dağıtım kartı üzerinden geçirilmeyerek güç dağıtım kartının gereksiz 

yere ısınmasının önüne geçildi. Her bir motorun maksimum 10A ile çalıştığı göz önüne 

alınarak çıkışı 30A olan altı adet motor sürücü seçildi.  

Akımı kontrol etmek için ACS755 serisinin 100A olan modeli seçildi. [2] Bu akım 

sensörünü seçme sebebimiz motor sürücülerin çektiği 60A karşılayacak akıma sahip olması 

ve diğer sensörlere nazaran doğruluk hassasiyetinin yüksek olmasıdır. Akım sensörünün IP+, 

IP- girişleri pile bağlanarak pilden geçen toplam akım hesaplanmaktadır.  

Çevre güvenliğini korumak ve acil durumlarda kullanmak üzere pil ile akım sensörü 

arasına acil durum butonu yerleştirilmiştir. Bu buton sayesinde aracın gücü tamamen 

kesilerek tehlikeli bir durumun oluşmasının önüne geçilmektedir.Bu devreden geçen gücün 

kontrolü Proteus devre simülasyon uygulaması kullanılarak da test edilmiştir. 

 

 

Şekil 21 Akım sensörü şematiği 
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Şekil 22 Proteus akım sensörü gerilim analizi 

 

 

 

  

Şekil 23 Akım sensörü PCB tasarımı 
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Güç dağıtım kartının temel görevi araç içindeki elektronik elemanların ihtiyaç duyduğu 

gerilimi stabil bir şekilde sağlamaktır.  Bu yüzden 4S Lityum-İyon pil ile beslediğimiz devre 

kartımızda, Pixhawk ve Jetson Nanoyu besleyecek güç değerlerini karşılaması, yüksek akım 

geçtiğinde oluşan aşırı ısınma probleminin olmaması ve devre için güvenliği göze alınarak uygun 

voltaj dönüştürücü entegre olan LM2675N-5 seçildi. [3] Bu voltaj düşürücü ile oluşturduğumuz 

devrenin simulasyonu Made Simple programı ile gerçekleştirildi. 

 

Şekil 24 Made Simple voltaj dönüştürücü analizi 

 

  

Robot kol sistemini beslemekte kullanacağımız voltaj düşürücü entegre ise LM7812 olarak 

belirlendi, 12V ve 1A çıkış ile valfı çalıştıracak yeterli güç sağlandı. [4] Bu devreden geçen 

gücün kontrolü de Proteus devre simülasyon uygulaması kullanılarak da doğrulandı.  
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Şekil 25 Proteus voltaj dönüştürücü gerilim analizi 

 

 

 

Şekil 26 Güç dağıtım kartı devre şematiği 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 
 

Araçta iki ayrı mod bulunmaktadır: Birincisi kontrol istasyonu ile kontrol edebildiğimiz 

manuel mod, ikincisi ise imu, ya da basınç sensörü gibi sensörlerden gelen verilerle aracın 

hareketini takip edip, kontrol mekanizmasının yazılımını geliştirebileceğimiz otonom mod. 

Yarışmadaki görevlere yönelik araç öncelikle kontrol istasyonuyla takip edebileceğimiz 

manuel modda yarışacaktır. Manuel modla, otonom mod arasındaki geçişi Python dosyalarıyla 

sağlamayı düşünüyoruz. 

  

    Ros, Robot işletim sistemi robotik alanında kullanılan python ve C++ ile yazılan esnek açık 

kaynak kodlu yazılım paketidir. İçerisindeki çok çeşitli kütüphaneleri, araçları ve yapısıyla 

kompleks ve zorlukla başarılabilecek görevleri daha planlı ve sadeleştirerek yapılmasını 

sağlar[5]. İçerisinde bulunan paketleri aracılığıyla aracın navigasyonunu, state machine 

alagoritmalarını, manuel robot kontrolünü ve görüntü işlemesinin sistematik olarak geliştirmeyi 

düşünüyoruz.  
 

    Rosun çalışma mantığı topic denilen kanallara düğümlerin(node) mesaj yayınlaması ve 

oradaki mesajları okuması ile oluşur. Örneğin tasarladığımız sisteme bakarsak bir node 

kameradan görüntü alır, diğer bir node alınan görüntüyü işler ve sonuçlarını diğer bir node’da 

işlem yapılması için yayınlar. Bu node’ların iletişim kurması ROS Master adı verilen sunucu 

(server) sayesinde gerçekleşir.  

 

    Araç üzerindeki Ardusub yazılımında gerekli motor ve sistem ayarlamalarını yaptıktan sonra 

Ardusubın yazılımı bize motorlar ve sensörler için verileri düzenler. Mavlink protokolü ile 

araçtan alınan veriler belli paketler yardımıyla mavrosa adı verilen bir ros paketine aktarılır ve 

mavros node ve topicleri oluşturur [6]. Oluşturulan topicler kamera verileri, motordaki girdi-çıktı 

değerleri, imu ve basınç sensöründen alınan değerleri kapsar. Bu topiclerden aldığımız verileri 

kendi yazılımımız ile derleyebilir ve derlediğimiz verilerden aldığımız bilgilerle de aracın 

gitmesini istediğimiz yönün doğrultusunda da uygun bir mesajı motorların dinlediği kanallara 

iletebiliriz. Örneğin IMU’dan gelen verileri /imu_data topiğinden okuduktan sonra derinlik 

stabilizasyonu için gerekli hesaplamaları yaparız ve gerekli derinliği korumak için motorlara 

değerleri /cmd_vel topiğine yayınlarız. 
 

✔ Manuel Mod 

Manuel modda, Ardusub ve QgroundControl çalıştırıp Pixhawk’a bağlanılır ve 

QgroundControl üzerinden aldığımız kamera görüntüsü ile Ardusub kütüphanesini kullanarak 

yazdığımız joystick yazılımını, joystick üzerinden aracın 5 eksende ilerlemesini ve manipulator 

kullanmasını sağlarız.  

⮚ Su altı temizlik görevi: Bu görevi elektronik muhafaza tüpünün içinde bulunan 

kameradan aldığımız görüntü ile parkurda farklı yerlere yerleştirilmiş objeleri joystick 
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kullanan pilot sayesinde pnömatik manipulator kullanamı ile toplayarak objelerle aynı 

renkteki sepetlere bırakılması şeklinde tamamlamayı planlıyoruz. 

 

⮚ Su altı montaj görevi: Bu görevi de havuzda farklı yerlerde konumlanmış objeleri 

kullanarak ve araçtan kamera görüntüsünü alarak manipulator yardımıyla havuz 

tabanındaki yapının montajını pilot kontrolüyle hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 27 Manuel mod algoritma şeması 
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✔ Otonom Mod 

Otonom moda geçiş bir Python dosyasıyla sağlanır. Araç otonom moda geçtiğinde motorların 

hareketini elindeki sensör verilerine göre sağlamaya başlar.  

Basınç sensörü ile derinlik ölçülür, bu derinlik ROS’ta bir mesaj paketi şeklinde yayın edilir. 

Otonom görev için istenilen derinlik basınç sensörü ile kontrol edilir. Basınç sensöründen gelen 

derinlik verisi ve gitmesini istediğimiz derinlik arasında hata hesaplanır. Bu hata PID kontrolör 

değerleriyle çarpılarak sisteme geri verilir. Böylece hata minimum yapılmış olur ve aracın 

lokalizasyonu doğru bir şekilde sağlanır. Aşağıdaki diagramda PID kontrolörle derinlik 

kontrolünün basit bir anlatımı görülmektedir. 

Derinlik kontrolü yapılırken araçta aynı zamanda Pixhawk’ın içindeki IMU ile ve harici bir 

IMU ile açısal konum kontrolü ve stabillik kontrolü yapılır. Böylece araç herhangi bir kuvvete 

karşı stabil şekilde istenilen açısal konumda durur. 

 

Görüntü İşleme 

Yarışmadaki çemberden geçme ve denizaltı bulma görevini başarıyla gerçekleştirmek için 

araç üzerinde görüntü işlemeyi iyi yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda, openCV kütüphanesini 

kullanarak python ile kodluyoruz.  

OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. 

Bu kütüphane başta görüntü işleme ve makine öğrenmesi yönelik olmak üzere 2500’den fazla 

algoritma içermektedir. Bizim openCV kullanmamızın nedeni, birçok örnek uygulamaları ve  

geniş bir kütüphaneye sahip olmasıdır [7]. 

 Şu ana kadar sahip olduğumuz imkanlar doğrultusunda görüntü işleme kodunun büyük bir 

kısmını yazdık ve kurduğumuz simülasyondan aldığımız yarışma çemberlerinin fotoğrafları ve 

videoları ile kodumuzu geliştirdik.  

Şekil 29’da simülasyondan aracın kamerasından çemberin  bir görüntüsü verilmiştir. 

Yazdığımız kod çemberle birlikte çemberin merkezini de bulabiliyor. 30 ve 32 şekillerinde ise 

simülasyonda aracımızdan alınan görüntülerde yazdığımız kodun test sonucu görünmektedir. 

Böylece aracımız otonom görevleri yaparken bu noktayı hedef alarak kolay bir şekilde 

çemberlerden geçebilecek veya çemberlerin merkezine yakın bir yere konumlanabilecektir. 

Butün bunları yaparken de kameranın çemberleri kolay bir şekilde bulabilmesi için kamera 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 28 Derinlik PID kontrol şeması 
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tarfından görülen diğer nesnelerin ortadan kaldırmak ve çemberleri daha belirgin göstermek 

amaçlı görüntüdeki bozuklukları gidermek adına çeşitli resim geliştirme algoritması kullandık.  

Şu anda geldiğimiz konum resimde görüldüğü gibi araç, çemberi kolay bir şekilde 

bulabiliyor ve çemberin kenarlarıyla birlikte merkezini de belirleyerek işaretleyebiliyor.  Fakat, 

gerçek ortamda bu, çemberleri bulma, kameranın kalitesi, çevre şartları gibi nedenlerden dolayı 

şimdi çalıştığı kadar iyi çalışmayabilir. Bu yüzden uygun şartlar sağlandığında kodu havuz 

ortamında tekrar test edeceğiz ve kodumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. 

 

 

Şekil 29 Simülasyon ortamından aldığımız geçit  görüntüsü 

 

Şekil 30 Görüntü işleme sonucunda alınan veri 
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Şekil 31 Denizaltı bulma görevindeki çemberlerin simülasyon ortamında geliştirilen görüntüsü 

 

Şekil 32 Görüntü işleme sonucunda alınan veri 

 

⮚ Engel Geçiş Görevi: Bu görevde navigasyon yazılımı çalıştırılarak aracın bulunduğu 

yerden çemberi tespit edebilecek şekilde konumlandırması sağlanır. Araç üzerinde 

görüntü işleme yaparak çemberin araca göre açısal konumunu bulup çemberden temassız 

bir şekilde geçip geçemeyeceği hesaplanır. Eğer araç geçemeyecek konumdaysa, state 

machine algoritması ile aracın yazdığımız kodunda diğer duruma geçilir, diğer durumda 

ise aracın kamera görüntüsünün orta noktası ile çemberin görüntüsünün işlenmesiyle elde 

etiğimiz orta nokta arasındaki fark hesaplanır. Bu hata belirli bir katsayıyla çarpılarak 

geri besleme yapılır ve küçültülür. Böylece aracın konumu tekrardan ayarlanır ve 

ardından iticiler sayesinde aracın çemberden temassız geçmesi sağlanır. 

 

⮚  Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: Bu görevde de eş merkezli 

çemberlerde görüntü işleme yaparak çemberlerin merkezini belirledikten sonra merkeze 

yakın bir şekilde aracı konumlandırmayı planlıyoruz. Denizaltı, çemberlerin merkezinde 

olduğundan eş merkezli çemberlerin merkezini belirlediğimizde aynı zamanda 
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denizaltının da konumunu belirlemiş oluyoruz ve böylece aracı denizaltına yakın bir 

şekilde konumlandırabiliriz. 

    Finite State Machine (Sınırlı Durum Makinası) 

    Finite State Machine gerçek hayattaki robotumuzun gerekli görevleri otonom halde yerine 

getirebilmesi için oluşturulan sınırlı sayıdaki state’leri olan bir tablodur. State(Durum), sistemin 

o andaki halini ve bir sonraki geçilmeye beklenilecek olan işlemin açıklamasıdır.  

    State geçişleri kullanıcıdan alınan veri ile ya da kendi içinde oluşan çıktılar ile oluşturulur. 

Finite State Machine, o andaki bulunduğu yeri ve bir sonra olunacak durumun ne olucağından 

oluşan listeleri kapsar. Bizim hazırlayacağımız sınırlı durum makinası ROS’un içinde bulunan 

smach kütüphanesi yardımıyla tamamen kendi yazdığımız yazılımla olucaktır. State’ni tanımı 

yapılan görevin başarıyla yapılıp yapılmaması ya da yapılan görev için denilen ad olarak 

yapılabilir [8]. 

    Yapılan görevin durumunun çıktısı üç farklı şekilde olabilir; succeeded(başarıldı), 

aborted(durduruldu), preempted(görevi kesip yapılmaya başlandı). Bu çıktıların her biri başka bir 

yapılacak işlemi ve durumları taşıyan sistemin son çıktısına bağlıdır. Smach kütüphanesi 

içerisinde taşıdığı smach_viewer özelliği sayesinde oluşturduğumuz hiyerarşik dallardan oluşan 

state machine görüntüsünü ve çalışan kısımların o andaki bulunan konumunu görebiliriz [9]. 
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Yukarıdaki diagramda otonom görevlerde yapıcaklarımızın özet bilgisi vardır. 

 

 

 

 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın manuel kısmında Ardusub yazılımını, Ardusub (SITL) sualtı simülatörü, 

Qgroundcontrol ve Mavlink protokolünü kullanacağız.  

    Ardusub, açık kaynak kodlu, uzaktan kontrollü denizaltı araçları ve otonom su altı araçlar 

için tasarlanmış bir yazlım projesidir. Ardusub’ın içindeki kütüphaneler sayesinde aracın 

motor konfigürasyonlarını, PID kontrolörlerini ve açısal kontrolünü kolayca 

yapabilmekteyiz. Ardusub, basınç sensörlerinden gelen veriler sayesinde aracın derinlik 

kontrolünü, denge kontrolünü ve otonom navigasyonunu sağlamaktadır [10]. 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 33 Otonom görev algoritma şeması 
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    Ardusub (SITL) simülasyonu, aracın herhangi bir donanıma sahip olmadan yazdığımız 

kodları çalıştırabilme imkanını sağlayan simülasyon ortamıdır. 

 

 

Şekil 34 Ardusub (SITL) simülasyonu 

 

   Qgroundcontrol, Ardusub paketiyle gelen bir arayüz programıdır. İçerisinde kamera 

görüntüsü, motor konfigürasyon arayüzü, joystick kontrolörü ve sensör verilerini kapsar [11].  

 

 

Şekil 35 Qgroundcontrol arayüzü 

    Jetson Nano ile Pixhawk arasındaki sinyal alış verişini Mavlink protokolüyle sağlayacağız. 

Otonom modda ve manuel modda da Mavros paketini kullanarak kartlar arasındaki iletişimi 

sağlayacağız. Mavros, Mavlink protokolünün ROS paketine dönüştürülmüş halidir. ROS ise 

robot geliştirenler için rahatlık sağlayan bir platformdur. 
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    Jetson Nano’ya açısal kontroldeki doğruluk payını arttırmak ve yine doğruluk için 

örnekleme zamanını azaltmak adına yüksek örnekleme oranına ve doğruluk oranına sahip bir 

IMU bağlayacağız. Kullanacağımız IMU ile Pixhawk içindeki IMU’nun verilerini birlikte 

işleyerek ve Kalman Filtresi kullanarak açısal kontrolde önümüze çıkan sensör verisi 

gürültüsünü azaltmayı planlıyoruz. 

 

    Şekil 11”de aracın yazılım sürecinin, ana bilgisayarla işlenen süreçlerin ve ROS 

mimarisinin nasıl kullanılacağına dair genel bir anlatım verilmiştir. 

 

Şekil 36 Genel algoritma diyagramı 

 

    Soldaki tarafta Sedna aracının içini görmekteyiz. IMU Jetson Nano’ya bağlanacak ve imu 

verisini ROS mesaj paketi olan topic’lere çevireceğiz. Daha sonra açısal kontrol 

algoritmalarımızı bu topic’teki verileri kullanarak yazacağız. Bir python dosyasıyla Joystick 

moduna bağlanacak ve verdiğimiz verileri yine ROS’ta görüntüleyebileceğiz. Komutlarımızı 

ROS kullanılarak ve Mavlink protokolü ile Jetson Nano’ya gönderilecek ve çalıştırdığımızda 

Jetson Nano ile Pixhawk’ın bağlantısı sayesinde motorlar kontrol edilecektir.    
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Simülasyon     

    Şu anki şartlardan dolayı yazdığımız kodların araca entegresi ve testi için bir simülasyon 

ortamına ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yaptık ve yüksek kaliteli 

grafikler, kullanışlı programlı ve grafik arayüzlere sahip olmasından ve açık kaynak kodlu 

olmasından dolayı gazebo kullanmaya karar verdik.  

   Gazebo bize simülasyon ortamında kurduğumuz olaylarla yaptığımız testlerin gerçek 

hayata yakın sonuçlar vermesini sağlar. Bundan dolayı havuz şartlarına sahip bir gazebo 

ortamı oluşturduk ve buraya geçen seneki yarışmaya katılanlardan aldığımız bilgiler 

doğrultusunda birkaç tane yarışmada kullanılma ihtimali yüksek propları, Autodesk Fusion 

360, CAD programını, kullanarak çizip oluşturduğumuz simülasyon ortamına aktardık. 

Simülasyon ortamına aktarırken STL (stereolithography) ve DAE (Collada - 

Collaborative Design Activity) dosya formatlarını kullandık. Bu dosya formatları kısaca 

CAD programlarında çizdiğimiz modelleri bu formatlara dönüştürerek simülasyon ortamına 

aktarmak için kullandık.  

   Çizdiğimiz modelleri aşağıdaki resimlerden de görebilirsiniz. Bu sayede simülasyon 

ortamında mavros paketindeki ros nodlarını kullanarak yazdığımız kodlar ile görüntü 

işlemede kullanıcağımız kodları test edebilme imkanımız oldu.  

    Bu bize robotun yapım aşamasından önce yazılım paketlerimizi hazırlama imkanı verdi. 

Fakat simülasyon ortamındaki değerler gerçek hayattaki gibi doğru sonuçlar vermeyebilir. 

Bu yüzden bu kodları en kısa zamanda tekrardan gerçek bir havuz ortamında testlerini de 

yapmaya çalışacağız. 
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Şekil 37 Gazebo ortamındaki yarışma objeleri 
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Şekil 38 Gazebo ortamındaki araç simülasyonu 
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4.4 Dış Arayüzler 

Araç hareket halindeyken kullanıcı arayüzü olarak QgroundControl ve kendi yazdığımız robot 

kol, imu ve derinlik verilerini derlediğimiz bir kullanıcı arayüzümüz olacak. QgroundControl 

bize kamera görüntüsü, batarya seviyesi ve açısal konum gibi değerleri göstermektedir.  

 

Şekil 39 Qgroundcontrol arayüzü 

Şekilde de görüldüğü gibi QgroundControl bize araç hakkındaki aracın pozisyon, sıcaklık gibi 

değerlerini gösterir. QgroundControl’e ek olarak ROS’un sağladığı rqt arayüzünü kullanmayı 

düşünüyoruz.  

        

Şekil 40 Qgroundcontrol ve RQT 
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5. Güvenlik 
 

Takımımız çalışırken güvenlik önlemlerine sürekli dikkat etmeye özen göstermektedir. Bu 

kapsamda; 

 

✔ Elektronik muhafaza tüpünde ve alt kamera için yaptığımız tüp için sızdırmazlığa önem 

veriyoruz. Bunu yaparken de tüplerde iki oring kullanarak sızdırmazlığı sağlamaya 

çalışıyoruz. 

 

✔ İticilerde ve diğer elektronik cihazlarda elektrik kaçağının olmamasına ve su temasının 

olmamasına dikkat ediyoruz. 

 

 

✔ Aracı suya bırakmadan önce araçta herhangi su alabilecek bir yer olmamasına dikkat 

ediyoruz. 

 

✔ Test yaparken havuzda ve havuzun etrafında görevli kişiler dışında kimse olmamasına 

özen gösteriyoruz. 

 

✔ Aracı tasarlarken parçalarda araca müdahele eden dalgıca zarar verebilecek keskin bir 

kenar/uç yer olmamasına dikkat ediyoruz. Bu kapsamda, iticilerimizin kabını da 

pervanelerin kimseye zarar vermemesi için iticilerin önünü ızgara şeklinde bir tasarım 

yaptık. 

 

✔ İticileri yerleştirirken insan temasından uzak bir şekilde konumlandırmaya dikkat ettik. 

 

✔ Acil durumlarda aracın gücünü kesmesi için bir switch sistemi tasarladık ve bunun nasıl 

kullanıldığını herkesin anlayabileceği bir uyarı ve talimat etiketini aracın üzerine 

yerleştirdik. 

 

✔ Aracın malzemelerinin suya dayanıklılıklarına dikkat ettik. Böylece yarışma ortamında 

havuzu kirletecek herhangi bir durum olmayacak. 
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6. Test 
 

Görüntü İşleme Testi 

Senaryo: Engel geçiş görevi için araç suda çemberi görecek şekilde konumlandırıldıktan 

sonra aracın çemberi tespit edememe durumu. 

Sonuç: Bu sorunu ilk olarak kameranın suda kamera kalibrasyonunun yapılarak ve görüntü 

işleme kodundaki renk aralığını tekrardan su altına göre düzenleyip test edilmesi ile 

çözebiliriz. 

 

Sızdırmazlık Testi 

Senaryo: Elektronik muhafaza tüpünü oringleri yerleştirdiğimiz flanşlarla kapattıktan sonra 

su altında yeterince beklettikten sonra çıkardığımızda su alması. 

Sonuç: İlk önce nereden su aldığını anlamak için su dışında manuel vakum pompası ile test 

edilir. Ardından sızıntının olduğu yere göre aracın tasarımında bir sıkıntı var ise orayı tekrar 

düzenleriz ya da oringlerde sıkıntı varsa oringleri değiştiririz ve yerine yeni bir oring koyarız. 

Ardından tekrar su dışında manuel el pompası ile sızdırmazlığı kontrol ederiz. Eğer herhangi 

bir hava kaçırma söz konusu olmazsa tüpü tekrar su altında test ederiz. 

 

Navigasyon Testi 

Senaryo: Engel geçiş görevinin testi için aracı ve çemberi konumlandırdıktan sonra, aracın 

state machine algoritması ile çemberi tespit etmesi ve geçmek için harekete başlaması ama 

temaslı ya da çarparak geçmesi. 

Sonuç: Aracın temassız geçebilecek konuma getiricek bir navigation algoritması geliştirilir. 

 

Güç Dağıtım Kartının Testi 

Senaryo: Güç dağıtım kartındaki voltaj dönüştürücü üzerinden geçen akımla ısınabilir ve 

elemanların yanmasına sebep olur. 

Sonuç: Altium kullanarak çizdiğimiz PCB’deki devre şematiğini Proteus ve Made Simple 

gibi simülasyon uygulamaları kullanarak test edildi, uygun akım ve voltaj değerleri alındı. 
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7. Tecrübe 

 

● Gazebo simülasyonu oluştururken Autodesk Fusion 360 kullanarak yarışma ortamındaki 

modellerin çizimlerini yaptık ve bunları simülasyon ortamına nasıl aktaracağımızı 

tecrübe ettik. 

● ArduSub yazılımının konfigurasyonlarını ve ArduSub yazılımını Gazebo ile birlikte 

kullanmayı öğrendik. 

● Yağıcağımız otonom görevler için state machine algoritmalarına ve ROS’taki state 

machine kütüphanelerine çalıştık 

● Simülasyonunu oluşturduğumuz aracın lokalizasyonunu ve motorlarının kontrolünü ROS 

kullanarak nasıl sağlayacğımızı öğrendik. 

● Görüntü işlemenin simülasyon ortamında nasıl test edildiğini tecrübe ettik. Bunun için 

öncelikle simülasyonda aracı hareket ettirip çizdiğimiz çember modelinin görüntüsünü 

aldık. Daha sonra ise araç hareket halinde iken nasıl görüntü işleme yapılacağını tecrübe 

ettik. 

● Aracın elektronik tasarımı için elektronik simülasyon uygulamalarının kullanımını 

tecrübe ettik. Ayrıca istediğimiz özelliklere göre (güç, akım, volt vb.) nasıl malzeme 

seçeceğimiz öğrendik. 

● Pnömatik manipülatörün çalışma mantığını öğrendik. 

● Aracı nasıl sızdırmaz hale getireceğimizi, elektronik malzemelerin su temasını nasıl 

engellediğimi öğrendik. 

● Araçta kullanacağımız malzemeleri hangi özelliklere bakarak seçtiğimiz, nelere dikkat 

ettiğimizi öğrendik. 
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8. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 
 

Mekanik Zaman Planlaması 

Tarih Açıklama 

9 Mart – 14 Mart 2020 Aracın İlk Tasarımının Çizimi, 

Üretim Yollarının Araştırılması 

15 Mart – 16 Mart 2020 Araç Üretim Yolunun ve Malzemelerin Belirlenmesi 

15 Mart – 25 Mart 2020 Ön Tasarım Raporu Hazırlığı 

4 Nisan – 20 Mayıs 2020 Aracın Tasarımında Değişiklikler Yapılması 

18 Mayıs – 5 Haziran 2020 Kritik Tasarım Raporu Hazırlığı 

15 Haziran – 28 Haziran 2020 Aracın Gövde ve Diğer Parçalarının Üretimi ve 

Montajı 

29 Haziran – 14 Ağustos 2020 Sızdırmazlık Testleri 

 

Elektronik Zaman Planlaması 

Tarih Açıklama 

20 Mart – 24 Mart 2020 Elektronik Konrol Kartına Karar Verilip, 

Genel Elektronik Tasarım Planına Karar Verilmesi 

15 Mart – 25 Mart 2020 Ön Tasarım Raporu Hazırlığı 

15 Nisan – 20 Mayıs 2020 Güç Dağıtım Kartı Şematiği ve PCB Tasarımının 

Yapılması 

18 Mayıs – 5 Haziran 2020 Kritik Tasarım Raporu Hazırlığı 

1 Temmuz – 8 Temmuz 2020 Güç Dağıtım Kartı Üretimi 
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29 Haziran – 14 Ağustos 2020 Sızdırmazlık Testleri 

 

Yazılım Zaman Planlaması 

Tarih Açıklama 

25 Mart 2020 Aracın kontrol şemasının kesinleşmesi ve gazebo 

kullanımına karar kılınımı 

25 Nisan 2020 Github’da yazılım klasörü oluşturulup derlenmesi 

26 Nisan 2020 Ardusub yazılım paketinin simülasyon 

ortramında(SITL) test edilmesi 

6 Mayıs 2020 Ardusub ile ros arasında gerekli haberleşme 

sağlanarak aracı kontrol etme 

15 Mayıs 2020 Ardusub ile gazebo arasındaki bağlantının hatalarının 

giderilmesi ve kurulması 

22 Mayıs 2020 Gazeboda gerekli yarışma koşullarının, nesnelerin ve 

çevrenin oluşturulması ve araçtan alınan görüntü ile 

görüntü işleme 

15 Haziran 2020 Gazebodan alınan görüntü ile görüntü işleme yapıp 

otonom bir şekilde çemberden geçme, robot kolun 

simulasyon ortamına eklenmesi ve robot kullanıcı 

arayüzünün hazırlanması 

30 Haziran 2020 ROS ile state machine algoritması yazılarak geçitten 

geçme ve deniz altına ulaşmayı bitirmek 

15 Temmuz 2020 Aracın elektronik motor aksanlarının takılması ve 

gerekli elektronik altyapının yapılması üzerine 

QGroundControl yazılımının gerekli sistem ayarları 

yapılması ve yazılım testi 

30 Temmuz 2020 Aracın suda yüzerlik ve kontrol testi ile kamera 

kalibrasyonunun yapılması 

15 Ağustos 2020 Yarışmaya benzer su altı ortamının hazırlanıp state 

machine algotritmasının ve görüntü işlemenin testi 

30 Ağustos 2020 Aracın kontol yazılımlarının ve state machine 

algoritmalarının optimum seviyeye çıkartmak ve 

joystick ile araç kontrolünün provalarının yapılması 

5 Eylül 2020 Aracın eksiklerine yönelik gerekli çözümlerin 

bitirilmesi ve yarışma için son tekrarları yapmak 
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• Bütçe Planlaması: 

BÜTÇE PLANLAMASI       

Mekanik         

Ürün Adet Temin Durumu Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Akrilik Tüp 2 Satın Alınacak 160₺ 160₺ 

Akrilik Levha 2 Satın Alınacak 50₺ 50₺ 

Fırçasız Motor 6 Satın Alınacak 90₺ 540₺ 

3D Dış Gövde 2*(1kg) Satın Alınacak 83₺ 166₺ 

Penetratör 5 Satın Alınacak 28₺ 140₺ 

Flanş 2 Satın Alınacak 100₺ 200₺ 

Silindir 1 Satın Alınacak 100₺ 100₺ 

Kompresör 1 Satın Alınacak 600₺ 600₺ 

Selonoid Valf 1 Satın Alınacak 67₺ 67₺ 

TOPLAM       2.023₺ 

 
 
 

Elektronik         

Ürün Adet Temin Durumu Birim Fiyat(₺) Toplam Fiyat(₺) 

Pixhawk 1 Satın Alınacak 250₺ 250₺ 

Jetson Nano 1 Mevcut 1.000₺ 1.000₺ 

USB Camera 1 Satın Alınacak 250₺ 250₺ 

ESC Motor 

Sürücüleri 
6 Satın Alınacak 108₺ 648₺ 

Zed Mini Stereo 

Kamera 
1 Mevcut 7.250₺ 7.250₺ 
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CAT6 Kablo 1 Satın Alınacak 70₺ 70₺ 

Joystick 1 Satın Alınacak 189₺ 189₺ 

Router 1 Satın Alınacak 113₺ 113₺ 

Toplam        1.520₺ 

 

 

 

Risk Planlaması 

Aşağıda yaşanması muhtemel birkaç soruna yer verilmiştir: 

 

▪ Araçta kullanılan bir malzemenin bozulması: Eğer araçta kullanacağımız herhangi bir 

malzeme bozulursa ya da tahrip olursa aynı parçadan tedarik etmeye çalışılır. Aynı parça 

bulunamadığı takdirde de yerine alternatif bir parça temin edilir. 

 

▪ Tasarım aşamasında hatalı parça olması: Parçaları üretmeden önce dikkatli bir şekilde 

incelenir. Eğer hatalı parça üretimi varsa yerine yeni bir parça üreterek telafi etmeye 

çalışılır. 

 

▪ Aracın beklenmedik hareketler yapması: Bunun gibi acil durumunda, araçdaki switch 

kolunu döndürerek aracın gücünü kesmeye çalışılır. 

 

▪ Pilotun yarışmaya katılamaması: Pilot yarışmaya katılamadığı durumlarda ikinci pilot 

onun yerini alır ve ikinci pilotun görevleri de diğer takım üyerleri arasında paylaştırılır. 

 

▪ Zaman yetmeme durumu: Zaman takvimi beklediğimiz gibi gitmedi takdirde, yarışmanın 

bizden istediklerine öncelik verilecek ve tüm takım üyeleri o işe daha fazla ağırlık 

verecektir. 

 

▪ Malzeme temininde gecikme: Eğer araçta kullanmak istediğimiz bir malzemenin temin 

edilme süresi çok uzun olursa, yakın yerlerde araştırma yapılıp temin edeilmeye çalışılır 

ya da alternatif bir malzeme bulunur. 
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9. Özgünlük 
 

 

Tutucu: 

 

                                                                      

 

                           Şekil 41 Gripper 

 

 

Gövde: 

 

 

 

                 Şekil 42 Gövde 

 

 

Aracın gövdesi çoğu aracın 
aksine toplu haldedir. Bu tasarımı 
yaparken diğer araçların hantal 
yapısını göz önünde bulundurduk. 
Gövdenin suda ilerlerken oluşacak 
direnci en aza indirmek için böyle 
bir tasarım yaptık. 

Aracımızda tamamen kendi tasarımımız 
olan pnömatik manipulator kullanmaktayız. 
Üç boyutlu ortamda modellemenin yanında 
FluidSim programı üzerinden hava akış 
modellemesi yapıp systemin simülasyonunu 
da yapmış bulunmaktayız. 
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İticiler: 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                                                    Şekil 43 İtici 

 

Simülasyon: 

 

 

Şekil 44 Gazebo simülasyon 

 

 

 

 

 

Yazılımımızı test etmek için 
kurduğumuz simülasyon ortamını 
sdf formatını kullanarak oluşturup, 
içeriğindeki bütün nesneleri ve 
aracın görüntüsünü Autodesk 
Fusion 360 programını kullanarak 
çizip Gazeboya STL ve DAE 
formatlarına dönüştürerek kurduk. 

 İticilerimiz de aracın üzerindeki 
çoğu mekanik malzeme gibi kendi 
tasarımımızdır. İticileri tasarlarken, 
verimli bir ürün olması amacıyla 
CFD ve CAD programlarını bir 
arada kullandık. 
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10. Kaynakça 
 

                                            

[1]    https://ardupilot.org/copter/docs/common-pixhawk-overview.html 

 

[2]    https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Allegro%20PDFs/ACS755xCB-100.pdf 

 

[3] 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2675.pdf?ts=1591383188558&ref_url=https://www.ti.com/

product/LM2675 

 

[4]     https://www.mouser.com/datasheet/2/149/LM7812-461970.pdf 

 

[5]    https://www.ros.org/about-ros/ 

 

[6]        https://www.ardusub.com/ 

 

[7]        https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV 

 

[8]        http://wiki.ros.org/smach 

 

[9] http://wiki.ros.org/smach_viewer 

 

[10] https://www.ardusub.com/ 

 

[11] https://dev.qgroundcontrol.com/en/ 
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